PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@vahoo.com; web:www.primariabuzias.ro
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SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE
E SER
STRADALA SI ÎNTREŢINERE P A R C U R l/

CU
CURĂŢENIE

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea de servicii de
CURĂŢENIE STRADALA SI ÎNTREŢINERE PARCURl conform cerinţelor formulate in caietul
de sarcini nr. 793/07.02.2018 anexat acestei solicitări
Cod CPV: 90611000-3;77313000-7
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 132.000,00 lei
Descrierea contractului: „achiziţionarea de servicii de CURĂŢENIE STRADALA SI ÎNTREŢINERE
PARCURl conform cerinţelor formulate in caietul de sarcini nr. 793/07.02.2017 anexat acestei
solicitări
-JU
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini nr. 793/07.02.2017 anexat
acestei solicitări
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea financiara,propunerea tehnica, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei, nr.
de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind prestarea serviciilor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini nr. 793/07.02.2018
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP,
si va fi întocmită in lei fara TVA, cu precizarea ca oferta nu poate depăşi valoarea estimata a
acizitionarii serviciilor mai sus menţionate si ca aceasta valoare acopera toate operaţiunile precizate
in caietul se sarcini in perioada 15.02.2018-15.05.2018
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va conţine pe langa formularul de oferta,
OBLIGATORIU si centralizatorul cu preturile unitare/um acestea reprezentând factorul de evaluare in
realizarea achiziţiei.
- Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 12.02.2018 ora 10,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr.I6, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro
VIZAT PRIMAR,
EC. SORIN MUNTEANU

Nr.

CAIET DE SARCINI
“SERVICII DE CURĂŢENIE STRADALA”,
“SERVICII DE ÎNTREŢINERE A PARCURILOR”
C. P. V. 90611000-3, 77313000-7
Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul
cerinţelor minime pe baza carora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea
tehnica si financiara.
Obiectul caietului de sarcini il constituie:
1. Servicii de curăţenie si întreţinere stradala
2. Servicii de curăţenie si întreţinere parcuri
1. SER VICII DE CURA TENIE SI ÎNTREŢINERE STRADALA
Activitatea de curăţenie si întreţinere stradala se desfasoara in scopul menţinerii domeniului
public în stare salubră pe tot parcursul anului.
Aceasta activitate presupune următorul ciclu de operaţii:
a) maturatul mecanizat al carosabilului, staţiilor mijloacelor de transport in comun,
locurilor de parcare;
b) maturatul manual al trotuarelor, parcărilor, platourilor si pieţelor ;
c) întreţinere curăţenie stradala;
d) curatarea prin razuire a rigolelor si bordurilor;
e) curatarea drumurilor de noroi si murdăriei;
f) cosirea ierbii de pe zonele verzi aferente, trotuarelor, aliniamentelor stradale,
terenurilor de sport, sensurilor giratorii si piaţa;
g) curatarea terenului (spaţiu verde stradal) de frunze, crengi, alte deşeuri cu grebla;
h) încărcarea, transportul si descărcarea deşeurilor stradale ;
i) curatatul manual al zăpezii;
j) împrăştiat manual material antiderapant;
k) încărcarea, transportul si descărcarea zăpezii;
l) incarcatre, transportul si descărcare - frunze, crengi ,alte deşeuri decât cele stradale
m) utilaje mecanice.

a) Maturatul mecanizat
Maturatul mecanizat se realizează cu automaturatoare aspiratoare care au montate dispozitive
specifice cu perii cilindrice si/ sau circulare , care vin in contact cu suprafaţa pe care se executa
aceasta operaţie.
Maturatul mecanizat se desfasoara pe toata perioada anului, ori de cate ori, condiţiile
meteorologice permit si se aplica doar suprafeţelor cu îmbrăcăminte asfaltica sau pavaje..
Se matura întreaga suprafaţa a carosabilului, al staţiilor mijloacelor de transport în comun, si
locurilor de parcare .
Realizarea acestei operaţii presupune:
- maturatul mecanic efectiv a suprafeţelor străzilor , al staţiile mijloacelor de transport si
locurilor de parcare;
- îndepărtarea deşeurilor rezultate prin absorbţie, cu ajutorul dispozitivului de aspirare montat pe
utilaj;
- transportul deşeurilor rezultate si golirea buncărului utilajului.
Locaţiile unde se prestează aceasta activitate sunt:
l.Carosabil străzi
a) Locaţiile unde activitatea se prestează zilnic de luni- vineri:
strada Ion Vidu -S= 440 m x7 m = 3080 mp;
statii mijloace de transport în comun -S = 218 mp;
Total strada Ion Vidu = 3298 mp
strada Principala , de la str. Avram lancu pana la sens giratoriu Gării
S= 1900 m x 9 ,4m = 17860 mp;
- statii mijloace de transport în comun -144 mp
strada Principala de la sens giratoriu str.Garii - sens Alsace-S = 689 m x8,7 m = 5994 mp
sens giratoriu str. Gării si Alsace - S = 2100 mp;
statii mijloace de transport în comun - S= 177 mp;
Total strada Principala = 26275 mp
strada Bisericii (Biserica Ortodoxa - podeţ parau Salcia) - S = 220m x 7 m = 1540 mp;
strada A. lancu - S = 1550 m x 6 m = 9300 mp;
sector drum de la strada Florilor- Avion - Hotel Silvana-Strada Principala
S = (100,7m x 5,84 m ) + (90 m x 3,5m) = 903,08 mp ;
strada Florilor sector drum strada Principala birouri SCTB) - Pod Parcare Banateana
S = (1 2 0 m x 5,5 m) = 660 mp
- strada A.Saguna -S = 600 m x 6,5 m =3900 mp;
- strada Spitalului sector drum de la podeţ Parau Salcia -strada Avram lancu
S= 106 m x 6 m =636 mp
Total suprafaţa maturata mecanizat străzi zilnic = 46512,08 mp
b) Locaţiile unde activitatea se prestează o data pe saptamana:
strada 22 Decembrie-S= 285 m x 3 m = 855 mp;
strada 6 M artie-S =260 m x 5 m =1300 mp;
strada Florilor sector drum de la strada Avram lancu - fosta unitate militară
S = 424,5 m x5,85 m = 2483,32 mp;
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strada Grivitei pana la Bucovina -S = 250 m x 5m =1250 mp;
strada Spitalului sector drum strada Avram Iancu- Serviciu Ambulanta,
S= (294 m x 6 m) = 1764 mp;
strada Câmpului - S= (125 m x 3 m ) + (160 m x 5,5 m ) = 1255 mp;
strada Primăverii -S = (174 m x 6 m )+ (518 m x 5m ) = 3634 mp;
strada M.Eminescu-S = (260,5 m x 6 m) + (445 m x 5m ) = 3788 mp;
- strada Republicii-S = ( 273 m x 6m) + (35lm x 5 m) +(121 m x3 m) = 3756 mp;
Total suprafaţa maturata mecanizat străzi o data pe saptamana = 20085,32mp
2.Parcari
Locaţiile unde activitatea se prestează zilnic de luni- vineri:
parcare Piaţa Victoriei 1989 - 2.445mp;
parcare strada A. Iancu (Hotel Timiş) - 255 mp;
parcare strada A. Iancu (Hotel Parc) - 252mp;
parcare strada A. Iancu (Cristian Serban) - 315 mp;
- parcare strada A. Iancu (Still Diwal) - 705mp;
parcare strada A. Iancu (Grădiniţă) - 133 mp;
parcare strada Florilor (Gradina Banateana - pana la pod) - 600 mp;
parcare strada Principala colt cu strada Saguna - 220 mp;
parcare Politie- Trezorerie - 152 mp;
parcare Hotel Silvana -99 mp;
parcare strada Florilor, Restaurant Central SCTB - 231 mp;
parcare Avion - 171 mp
Total suprafaţa parcari maturata mecanizat zilnic = 5578 mp
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si de
pe alte suprafeţe, cu frecventa de lucru stabilita de beneficiar.
In cazul în care apar defecţiuni tehnice la utilajele de salubrizare si care nu se pot remedia
imediat, beneficiarul poate solicita efectuarea maturatului manual la locaţiile de mai sus.
Prestarea operaţiei sambata si in alte zile decât cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe
baza de comanda ferma din partea beneficiarului.
Mijloace de munca necesare
- automaturatoare aspiratoare.
Unitatea de măsură: 1000 mp
a) Maturatul manual trotuare, parcari, platouri si pieţe
Maturatul manual se desfasoara pe toata perioada anului,ori de cate ori, condiţiile meteorologice
permit.
Maturatul manual se efectuează pe toata suprafaţa trotuarelor si pieţelor.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- maturatul efectiv a suprafeţelor trotuarelor si pieţelor .
- strângerea gunoiului în grămezi la marginea trotuarelor sau carosabilului si încărcarea luiîn
recipienti de colectare;
- golirea coşurilor de gunoi în saci de polietilena sau eurupubela
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- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descărcarea lor în vederea încărcării si
transportării deşeurilor rezultate;
Distanta dintre punctele de colectare este de cel puţin 100 ml.
Se interzice formarea punctelor de colectare a deşeurilor în fata institutiilorpublice, a porţilor de
acces la agenţii economici sau în imediata apropiere atrecerilor pietonale.
Se interzice introducerea gunoiului în reţeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele
verzi.
Locaţiile unde se prestează aceasta activitate sunt:
1. Trotuare si platouri
Activitatea se prestează zilnic de luni- vineri:
strada Principala ( Complex Modex Grup - stradaFlorilor) - 916 mp;
strada Florilor - Hotel Silvana - 150 mp;
strada Florilor -Aleea spre Avion,partea dinspre Restaurantul Central- 211 mp;
strada Principala,fostul parc al Copiilor - strada Avram lancu - 720 mp;
strada Eminescu - strada Republicii,Biserica Catolica - 612 mp;
platou Casa de Cultura - 644 mp.
Total suprafaţa maturata zilnic trotuare si platouri -3 2 5 3 mp.
2. Piata Agroalimentara
Activitatea se prestează miercuri si sambata:
Piaţa Agroalimentara Buzias- 1.933 mp:
Parcare Piaţa Agroalimentara -1050 mp.
Total suprafaţa maturate piaţa si parcare -2 9 8 3 mp
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si de
pe alte suprafeţe,cu frecventa de lucru stabilita de beneficiar.
Prestarea operaţiei si in alte zile decât cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe baza de
comanda ferma din partea beneficiarului.
Mijloace de munca necesare
- maturi de nuiele (plastic);
- lopeti;
- maturi sorg;
- recipienti de colectare-europubele;
- saci polietilena
Unitatea de măsură: 1000 mp
b) întreţinerea curăţeniei stradale
întreţinerea curăţeniei este activitatea de salubrizare care indeparteaza , prin procedee manuale,
depunerile grosiere normale sau accidentale si de colectare a deşeurilor: harţii, pungi, cutii, sticle
din plastic.resturi vegetale etc, de pe suprafeţele străzilor salubrizate si a spatiilor verzi aferente
aliniamentelor stradale. Activitatea de întreţinere mai cuprinde si curatarea cu lopata sau
razuitoarea a noroiului, nisipului, iarba si mici depuneri de pe rigole, borduri si lateralele
carosabilului pe care se efectuează aceasta operaţie.
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Operaţiunile de întreţinere se executa zilnic, pe tot parcursul anului, excepţie facand zilele in care
suprafeţele sunt acoperite de zapada sau când ploua.
Realizarea acestei operaţii presupune :
- efectuarea întreţinerii curăţeniei si depunerea deşeurilor in europubele
- golirea coşurilor de gunoi stradale in saci de polietilena sau europubela
- strângerea gunoiului provenit din răsturnarea coşurilor si punerea lui in europubela
- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descărcarea lor in vederea incarcarii si
transportării deşeurilor rezultate.
Distanta dintre punctele de colectare este de cel puţin 100 ml
Se interzice formarea punctelor de colectare a deşeurilor in fata instituţiilor publice,a porţilor de
acces la agenţii economici sau in imediata apropiere a trecerilor pietonale.
Se interzice introducerea gunoiului in reţeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele
verzi.
Locaţiile unde se prestează aceasta activitate de luni -vineri, sunt:
-strada Principala (Biserica Ortodoxa-Pod Politie), S=( 460 ml +113 ml)xl l,5ml = 6589,5 mp;
Total suprafaţa întreţinuta de luni- vineri - 6589,5 mp
In funcţie de necesitaţi . beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si de
pe alte locaţii.
Prestarea operaţiei si in alte zile decât cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe baza de
comanda ferma din partea beneficiarului.
Mijloace de munca necesare:
-maturi de nuiele (plastic)
-maturi de sorg;
-razuitoare;
-lopeti;
-europubele,saci de polietilena
Unitatea de măsură ;1 mp
c) Curatarea manuala prin razuire a rigolelor, bordurilor si lateralele carosabilului.
Lucrarea consta în curatarea cu lopata sau razuitoarea a noroiului, nisipului, iarba si mici
depuneri de pe rigole, borduri si lateralele carosabilului.
Curatarea manuala se efectuează pe o porţiune de 0,75 ml de la bordura spre axul median al
drumului pe suprafeţele stabilite de beneficiar.
Activitatea se executa in funcţie de necesitaţi, pe toata durata anului, exceptând sezonul rece,
când carosabilul este acoperit de zapada si gheata.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- curatatul rigolelor.bordurilorsi lateralele carosabilului cu razul sau lopata;
- strângerea in grămezi a noroiului, nisipului pământului sau prafului rezultat din razuire ;
- încărcatului recipient! al gunoiului rezultat;
- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descărcarea lor;
Distanta dintre punctele de colectare este de cel puţin 100 metri liniari.
Deşeuri le rezultate vor fi incarcate si transportate in aceeaşi zi la deponeu.
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Se interzice formarea punctelor de colectare a deşeurilor în fata institutiilorpublice, a porţilor de
acces la agenţii economici sau în imediata apropiere atrecerilor pietonale.
Se interzice introducerea gunoiului în reţeaua de canalizare sau abandonareaacestuia pe zonele
verzi.
Locaţiile si cantitatile de lucrări:
str Bisericii ( Biserica Ortodoxa- podeţ parau Salcia) - 378 ml
strada A. Saguna - 1200 ml
strada Republicii sector drum strada Principala - strada Crucii - 546ml
strada 22 Decembrie- 570 ml
strada Avram Iancu - 3100 ml
strada Primăverii sector drum strada Principala Matei Corvin- 348 ml
Total suprafaţa de curatat - 6142 mx 0.75 ni = 4606,5mp
Razuire lateralele carosabilului
- strada Ion Vidu - 880 ml, latimea de răzuit aproximativ 0,75 ml - 1 ml;
- strada Principala sector drum Biserica Ortodoxa - sens giratoriu SC Alsace - 2589
ml, latimea de răzuit aproximativ 0.75 - 1 ml;
- sensurile giratorii aproximativ - 20% - 25% din suprafaţa.
Latimea de razuire a lateralelor carosabilului se masoara de la marginea carosabilului spre axul
median al drumului.
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si de
pe alte locaţii.
Mijloace de munca necesare:
- maturi de nuiele (plastic);
- razuitoare;sapa;
- lopeti;
- recipienti de colectare- europubele.
Unitatea de măsură: 1 mp
d) Curatarea drumurilor de noroi si murdărie
Acesta activitate se efectuează pe străzile asfaltate, altele decât cele cuprinse la întreţinerea
stradala, in funcţie de necesitate si cu acordul beneficiarului,.
Realizarea acestei operaţii presupune:
-curăţirea cu lopata,
-transportul in afara zonei de lucru
Unitatea de măsură: 100 mp
e) Cosirea ierbii de pe zonele verzi
Acesta activitate se efectuează mecanic in funcţie de necesitaţi cu acordul beneficiarului.
Prestaţia consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:
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- verificarea terenului pentru îndepărtarea obiectelor ce ar deteriora maşina de tuns, precum si
starea tehnica a acesteia;
- cosirea mecanica a ierbii;
- strangereaîn grămezi a ierbii cosite si evacuarea ei în afara zonei de lucru.
Operatiuea menţionata mai sus se efectuează pe o suprafaţa de 76879 m p- spatii verzi, după cum
urmeaza:
a) Spatii verzi aliniamente stradale;
spaţiu verde pe ambele parti intre Sens Giratoriu Alsace si sens Giratoriu str. Gării 3395 mp;
spaţiu verde str. Principala ( Sens Giratoriu str. Gării - Restaurant Baias) - 1816 mp;
spaţiu verde cuprins intre str. Bisericii - trotuar statie Gaz, Strada Principala - 1271 mp
spaţiu verde str. Principala ( Sens Giratoriu str. Gării - pana la pod piaţa}
- 3992 mp;
spaţiu verde str. Principala pe ambele parti (Biserica Ortodoxa- Biserica Catolica)
- 1590 mp;
spaţiu verde str. Principala - Complex Modex Grup - 535 mp;
spaţiu verde str. Principala ( Pod Politie - str. Avram Iancu) -1600 mp;
spaţiu verde str. Principala (Pod Politie- str. A. Muresan) - 2136 mp;
spaţiu verde str.Ion Vidu ( str.Avram Iancu - SC Soara) - 2200 mp;
spaţiu verde str.Ion Vidu ( str.Andrei Muresan -str. Dealul Viilor) - 2531 mp;
spaţiu verde Evidenta Populaţiei str. 6 M artie-Piaţa Victoriei - 190 mp;
spaţiu verde str. Avram Iancu, partea cu parcul oraşului Buzias -10200 mp;
spaţiu verde str. Avram Iancu, partea stanga de la curba Hotel Timiş pana la pod parau
Salcia - 300 mp;
spaţiu verde str. Grivitei (zona containere de gunoi) - 378 mp;
spaţiu verde str. Grivitei de la str. Bisericii pana la Bucovina, partea cu parau! -716 mp;
spaţiu verde exterior Spitalului Orăşenesc - 2250 mp;
spaţiu verde str. Spitalului pe langa sânt, partea stanga de la strada Libertăţii spre Spital
2 m x 226 ml - 452 mp
spaţiu verde intrări oraş Buzias pe ambele parti ale carosabilului:
- dinspre Timişoara - 486 mp;
- dinspre Hitias
- 638 mp;
- dinspre Lugoj
- 265 mp;
spaţiu verde str. Florilor - pod Parcare Banateana, pe ambele parti - 806 mp;
- spaţiu verde str. Florilor spre Avion, partea dinspre Restaurantul Central - 725 mp;
spaţiu verde str. Florilor de la strada Avram Iancu pana la fosta unitate militară,pe ambele
parti - 2722 mp
spaţiu verde str. Principala Bacova( DJ 592), 1 ml de la carosabil pe ambele parti - 2050
mp;
spaţiu verde Cămin Cultural Bacova - 896 mp;
spaţiu verde exterior parc Bacova si Biserica Catolica -1642 mp;
spaţiu verde exterior Şcoala Generala Bacova - 884 mp ;
spaţiu verde exterior Grădiniţă Bacova - 580 mp ;
spaţiu verde de pe langa aleea betonata Cimitir Bacova pana la DJ - 1943 mp;
Total suprafaţa de cosit - 49189 mp
b) Spatii verzi interior la instituţii
- Teatru de vara - 485 mp;
Spitalul Orăşenesc - 510 mp;
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Total suprafaţa de cosit - 995 mp
c) Spatii verzi piaţa Agroalimentara si parcare -2100 mp
d) Spatii verzi aferente sensurilor giratorii
spaţiu verde sens giratoriu - drum Hitias.str. Gării,SC Alsace si Ferma 6 -4626 mp
spaţiu verde pe langa sens giratoriu de la SC Alsace si str Gării - 4101 mp
Total suprafaţa de cosit - 8727 mp
e) Spatii verzi terenuri de sport
spaţiu verde teren de spor Bacova - 8614 mp
- spaţiu verde stadion Buzias, pe langa suprafaţa de joc - 7000 mp
spaţiu verde teren de sport Silagiu - 2354 mp
Total suprafaţa de cosit -17968 mp
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si de
pe alte suprafeţe.
Mijloace de munca necesare:
-maşina de tuns, motocositoare;
-grebla;
-furca;
Unitatea de măsură: 100 mp
f)

Curăţirea terenului ( spaţiul verde aliniamente stradale) de frunze, crengi si
gunoi, cu grebla
Acesta activitate se efectuează in funcţie de necesitaţi, cu acordul beneficiarului.
Realizarea acestei operaţii presupune :
- strângerea cu grebla a frunzelor,crengi lor si gunoaielor in grămezi;
- transportarea in afara zonei de lucru.
Locaţiile unde se efectuează operaţia menţionata mai sus;
- spaţiu verde strada Florilor spre Pod Parcare Banateana, pe ambele parti - 806 mp,
- spaţiu verde str. Avram Iancu, partea cu parcul oraşului Buzias - 10200 mp
- spaţiu verde str. Principala ( de la Pod Politie - str. Avram Iancu) - 1600 mp
- spaţiu verde din exteriorul parcului din localitatea Bacova - 1459 mp
Total suprafaţa curatata - 14065 mp
Unitatea de măsură 100 mp
g) Incarcarea, transportul si descărcarea deşeurilor stradale
Activitatea se va desfasura zilnic, de luni pana sambata, conform programului de lucru, în
zonele care, în prealabil, au fost salubrizate
Activitatea la Piaţa Agroalimentara se va desfasura miercuri si sambata.
Sambata se vor ridica si deseurile rezultate din golirea coşurilor de gunoi stradale.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- încărcarea manuala a deşeurilor din punctele de colectare, inclusiv deseurile rezultate din
golirea coşurilor de gunoi ;
- transportul, descărcarea deşeurilor ,
- selectarea deşeurilor în vederea transportării la depozitul autorizat.
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Cantitatiile estimate de deşeuri stradale si din parcul oraşului Buzias, colectate si transportate aproximativ 12 mc/ 8 ore,
Mijloace de munca necesare:
matura cu nuiele
lopata
- autovehicul
Unitatea de măsură: 1 mc.
h) Curatatul manual al zăpezii
Curatatul manual al zăpezii este operaţiunea ce se executa in scopul asigurării circulaţiei
autovehiculelor si pietonilor in condiţii de siguranţa.
Activitatea se va desfasura ziua sau noaptea, în funcţie de necesitaţi.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- îndepărtatul manual al zăpezii cu lopata lata de pe suprafaţa trotuarelor, trecerilor de pietoni,
parcărilor, platourilor, pieţelor, precum si porţiunea ramasa nepluguita de pe langa bordura
străzilor, pe ambele parti, spre axul median al drumului, în medie de I ml;
-strângerea zăpezii în grămezi se face in locuri unde nu stânjenesc circulaţia auto sau de pietoni,
la o distanta de 10-15 metri una de alta.
Porţiunea ramasa nepluguita de pe langa bordura străzilor, se masoara de la marginea
carosabilului spre axul median al drumului.
Locaţiile privind indepartarea manuala a zăpezii de pe porţiunea ramasa nepluguita a străzilor,
va ti stabilita de beneficiar.
Mijloace de munca necesare:
- lopata mare din lemn;
- lopata din fier;
- razuitoare;
- matura de nuiele (plastic);
Unitatea de măsură : 1 mp
i) împrăştiat manual material antiderapant
Activitatea de imprastiat material antiderapant este operaţiunea care se facecu scopul micşorării
coeficientului de alunecarea suprafeţelor destinate traficului pietonal si respectiv a măririi
coeficientului de aderenta a autovehiculelor fata de drum.
Ca material antiderapant se foloseşte amestec nisip-sare.
Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei sau nopţii. în funcţie deconditiile meteorologice.
Imprastierea materialului antiderapant se executa manual cu lopata.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- pregătirea materialului antiderapant;
- încărcatul materialului antiderapant in mijloacele auto;
- deplasarea autovehiculul la locul de execuţie a lucrării;
- împrastierea manuala materialului antiderapant.
Suprafeţele pe care se efectuează aceasta operaţie sunt:
Suprafaţa parcari - 5578 mp
Suprafaţa trotuare si platouri - 4575 mp
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- Platou Casa de Cultura - 644 mp;
- Biserica Ortodoxa- Piaţa Victoriei- 779 mp;
- Strada Principala ( Complex Modex Grup - Str. Florilor) -916 mp;
- Strada Florilor-H otel Silvana-150 mp;
- Casa Parohiala Ortodoxa - Pod Politie -1875 mp ;
- Strada Florilor spre Pod parcare Banateana, partea dinspre Restaurantul Central - 211 mp;
Suprafaţa Piaţa Agroalimentara si parcare - 2983 mp.
Total suprafaţa parcari, trotuare si platouri, piaţa Agroalimentara -13.136 mp
Mijloace de munca necesare:
- lopeti
- material antiderapant
- autovehicul
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate stabili si alte locaţii ( inclusiv străzi) pe care va fi
prestata aceasta operaţie .
Unitatea de măsură : 1000 mp.
j) Incarcarea, transportul si descărcarea zăpezii
Operaţiunea de incarcare se executa m anual, ziua sau noaptea în funcţie de necesitaţi.
Transportul zăpezii se efectuează cu mijloace auto .
Locul de depozitare al zăpezii este cel indicat de Primăria Oraşului Buzias .
Lucrarea se executa la solicitarea beneficiarului,
Mijloace de munca necesare:
- lopeti
-tamacop
-sapa cu lanţ sau cablu
-mijloc de transport
Unitatea de măsură: 1mc
k) Incarcarea, transportul si descărcarea - frunze, crengi si alte deşeuri decât cele
stradale.
Operaţiunea de incarcare se executa manual în funcţie de necesitaţi.
Transportul se efectuează cu mijloace auto .
Unitatea de măsură: lei/ora
l) Utilaje -buldoexcavator, autoutilitara .
Utilizarea lor se face in funcţie de necesitaţi, la solicitarea beneficiarului, pentru :
incarcare zapada, pamant, deşeuri etc.în mijloace de transport;
- transportul pământului, zăpezii, si alte material si deşeuri încărcate mecanic;
- refacerea, decolmatarea şanţurilor aliniamentelor stradale , unde este cazul;
alte operaţii stabilite de beneficiar.
Unitatea de măsură: ora/utilaj

10

2 . SER VICII DE ÎNTREŢINERE PARCURI
Activitatea se desfasoara numai ziua, pe tot parcursul anului, ea are ca scop efectuarea lucrărilor
de întreţinere si curăţenie a parcului din oraşul Buzias, parcul copiilor din zona Grivitei, parcul
din fata Restaurantului Central, parcul din localitatea Bacova si consta în efectuarea
următoarelor operaţii:
a) maturatul manual al aleilor, platourilor, colonada si a terenurilor de sport;
b) cosirea mecanica a ierbii;
c) curăţirea terenului de frunze , crengi si gunoi cu grebla;
d) defrişarea manuala a tufişurilor si arbuştilor;
e) încărcarea, transportul si descărcarea deşeurilor rezultate ;
f) curatatul manual al zăpezii si al gheatii;
g) pluguitul zăpezii;
i) împrastierea manuala de material antiderapant;
j) încărcarea, transportul si descărcarea - frunze, material defrişat etc din parc.
k) adunat deşeuri de pe suprafaţa spatii verzi parcuri.
a) Maturatul manual
Maturatul se efectuează pe toata perioada anului , ori de cate ori. condiţiile meteorologice
permit.
Prestaţia consta in efectuarea următoarelor operaţiuni:
- maturatul propriu-zis se efectuează cu maturi de nuiele sau de plastic;
- strângerea gunoiului în grămezi in vederea încărcării si tranportarii lui;
- adunat deşeuri : hârtii, pungi, cutii , sticle din plastic, etc de pe spatiile verzi învecinate aleilor
in europubele sau saci de polietilena;
- golirea coşurilor de gunoi din parc în saci de polietilena sau eurupubela;
- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descărcarea lor în vederea încărcării si
transportării deşeurilor rezultate;
Distanta dintre punctele de colectare este de cel puţin 100 ml.
Se interzice formarea punctelor de colectare a deşeurilor pe suprafaţa aleilor din parc.
Maturatul manual al aleilor si platourilor din parcul oraşului Buzias se va efectua zilnic de luni
pana vineri.
Maturatul suprafeţelor terenurilor de sport , colonada se va efectua in funcţie de necesitaţi.
Total suprafaţa maturata luni -vineri - 21.165 mp
- suprafaţa maturata a aleilor - 15839 mp;
- suprafaţa maturata a platourilor - 1183 mp;
- platou Sala de sport, spre colonada - 367 mp;
- platou Cazinou - 816 mp;
- suprafaţa maturata a terenurilor de sport - 1818 mp;
- teren fotbal Baia 2 - 1345mp;
- teren zona Avion - 473 mp;
- suprafaţa maturat Colonada Parc - 2325 mp
Prestarea operaţiei sambata si in alte zile decât cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe
baza de comanda ferma din partea beneficiarului.
Mijloace de munca necesare
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- maturi de nuiele (plastic);
- lopeti;
- maturi sorg;
- recipienti de colectare-europubele;
- saci polietilena
Unitatea de măsură: 1000 mp
b) Cosirea ierbii spatii verzi parcuri.
Acesta activitate se efectuează mecanic in funcţie de necesitaţi cu acordul beneficiarului.
Prestaţia consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:
- verificarea terenului pentru indepartarea obiectelor ce ar deteriora maşina de tuns, precum si
starea tehnica a acesteia;
- cosirea mecanica a ierbii;
- strângerea in grămezi a ierbii cosite si evacuarea ei in afara zonei de lucru.
Locaţiile unde se efectuează operaţia menţionata mai sus;
- spaţiu verde parc oraş Buzias aproximativ - 140000 mp;
- spaţiu verde parc localitatea Bacova -2944 mp;
- spaţiu verde parcul copiilor Zona Grivitei-1802 mp;
- spaţiu verde parc Restaurant Central SCTB - 1234 mp.
Mijloace de munca necesare:
-maşina de tuns, motocositoare;
-grebla;
-furca;
Unitatea de măsură: 100 mp
c) Curăţirea terenului de frunze , crengi si gunoi, cu grebla
Acesta activitate se efectuează in funcţie de necesitaţi, cu acordul beneficiarului.
Realizarea acestei operaţii presupune :
- strângerea cu grebla a frunzelor, crengilor si gunoaielor in grămezi;
- transportarea in afara zonei de lucru.
Locaţiile unde se efectuează operaţia menţionata mai sus;
- parc oraş Buzias pe suprafeţele care în prealabil au fost cosite si in funcţie de necesitaţi,
- parc localitatea Bacova - 2944 mp,
- parc Restaurant Central SCTB - 1234 mp,
Unitatea de măsură 100 mp

d) Defrişarea manuala a tufişurilor si arbuştilor
Acesta activitate se efectuează in parcul Oraş Buzias in funcţie de necesitaţi, cu acordul
beneficiarului.
Realizarea acestei operaţii presupune :
- taierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor cu diametru de pana la 10 cm, fara
scoaterea de rădăcini;
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- transportul materialului refractat prin purtare directa in afara zonei de lucru si aranjarea in
grămezi
Unitatea de măsură: 100 mp
e) încărcarea, transportul si descărcarea deşeurilor din parc
Activitatea se va desfasura zilnic, de luni pana sambata, conform programului de lucru, în zonele
care, în prealabil, au fost salubrizate .
Sambata se vor ridica deseurile rezultate din golirea coşurilor de gunoi din parc.
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si la
parcul din localitatea Bacova.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- încărcarea manuala a deşeurilor din punctele de colectare, inclusiv deseurile rezultate din
golirea coşurilor de gunoi ;
- transportul , descărcarea deşeurilor,
- selectarea deşeurilor în vederea transportării la depozitul autorizat.
Cantitatea de deşeuri este cumulata cu cea de la serviciul de curăţenie si întreţinere stradala si
este de aproximativ 12mc/ 8 ore.
Unitatea de măsură: 1 mc
f) Curatatul manual al zăpezii
Curatatul manual al zăpezii este operaţiunea ce se executa in scopul asigurării circulaţiei
pietonilor in condiţii de siguranţa, pe aleile si platourile din parcul oraşului Buzias.
Activitatea se va efectua ziua sau noaptea, în funcţie de necesitaţi si cuprinde - aleile , platourile,
parcările si terenurile de sport din parcul Oraşului Buzias.
Mijloace de munca necesare:
- lopata mare din lemn;
- lopata din fier;
- razuitoare;
- matura de nuiele (plastic);
Unitatea de măsură :1 mp
g) Curatatul manual al ghetii
Curatatul manual al ghetii este operaţiunea de îndepărtare manuala a ghetii şaua zăpezii
transformate în gheata, in scopul readucerii suprafeţelor aleilor din parcul oraşului, la capacitatea
iniţiala de circulaţie.
Curăţirea ghetii se face prin spargere sau taierea cu scule speciale.
Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei sau nopţii, in funcţie desolicitarile beneficiarului
si de condiţiile meteorologice.
Mijloace de munca necesare:
- lopeti metalice;
-tăietor de taiat gheata;
- razuitoare;
- matura de nuiele;
- tamacoape (in cazuri deosebite)
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Unitatea de măsură: 1 mp
h) Pluguitul zăpezii
Pluguitul zăpezii este operaţiunea de indepartarea zăpezii cu ajutorul plugurilor montate la
autovehicule.
Pluguitul se executa pe aleile, platourile si parcările din parc, unde grosimea stratului de zapada
depăşeşte în general 10 cm, ziua sau noaptea în funcţie de necesitaţi.
In cazul căderilor abundente de zapada se executa mai multe treceri pe aceeaşi suprafaţa.
Mijloace de munca necesare:
-lopata
-tractor cu plug.
Unitatea de măsură: ora
I) împrăştiat manual material antiderapant.
Activitatea de imprastiat material antiderapant este operaţiunea care se facecu scopul micşorării
coeficientului de alunecareasuprafetelor destinate traficului pietonal,îndepărtarea sau prevenirea
formarii ghetii sau zăpezii de pe suprafeţele platourilor, aleilor si parcărilor din parc
Ca material antiderapant se foloseşte amestec nisip-sare.
Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei sau nopţii, în funcţie deconditiile meteorologice.
Imprastierea materialului antiderapant se executa manual cu lopata.
Realizarea acestei operaţii presupune:
- încărcatul materialului antiderapant in mijloacele auto;
- deplasarea autovehiculul la locul de execuţie a lucrării;
- imprastierea materialului antiderapant pe întreaga suprafaţa a aleilor, platourilor si a parcărilor
din parc oraş Buzias.
Unitatea de măsură: 1000 mp
j) Inearcarea, transportul si descărcarea - frunze, material defrişat etc din parc.
Operaţiunea de incarcare se executa manual în funcţie de necesitaţi.
Transportul se efectuează cu mijloace auto .
Unitatea de măsură: lei/ora
k) Adunat deşeuri de pe suprafaţa spatii verzi parcuri.
Operaţiunea consta în adunat deşeuri : harţii, pungi, cutii , sticle din plastic, etc de pe spatiile
verzi, in saci de polietilena sau europubele:
- spaţiu verde parc oraş Buzias aproximativ - 140000 mp:
- spaţiu verde parc localitatea Bacova -2944 mp;
Prestarea operaţiei se va efectua pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului.
In funcţie de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestaţii si de
pe alte locaţii.
Unitatea de măsură: lei/1000 mp
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Programul prestaţiei
Programul prestaţiei se va stabili de beneficiar si va fi comunicat operatorului din timp si va
avea in vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse in program sa fie zilnic in stare de
curăţenie, prin executarea tuturor lucrărilor necesare, in funcţie de sezon.
In funcţie de condiţiile meteorologice si de necesitaţi, beneficiarul poate solicita operatorului în
timp u til:
- prestarea unor activitati si in zilele de sambata , duminica si in sărbătorile legale,
- modificarea frecventei de lucru si a cantitatilor de lucrări la unele operaţii,
- prestarea unor operaţii si la alte obiective la care trebuie intervenit,în scopul
obţinerii şi menţinerii calitatii cerute prin caietul de sarcini.
Pe perioada contractului se vor executa lucrări de menţinere în buna funcţionare a arterelor de
circulaţie, trotuarelor si alte domenii publice pe timp de iarna, polei, ninsoare sau îngheţ.
Condiţii de calitate
Prin efectuarea lucrărilor contractate cu o frecventa adecvata, în funcţie de sezon si de gradul de
aglomerare urbana, domeniul public (carosabilul, trotuarele, parcările, pieţele, aleile pietonale
precum si zonele cu spatii verzi) trebuie sa fie in permanenta intr-o stare salubra.
Prestatorul de lucrări răspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfăşurare a
lucrărilor precum si de calitatea lucrărilor prestate.

Dotări cu personal - utilaje
Operatorul îşi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru si mijloacele de
transport, în funcţie de volumul de lucrări estimate în caietul de sarcini , avand în vedere ca
suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în stare de curăţenie
si intretinute prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare, în funcţie de anotimp, în scopul obţinerii
şi menţinerii calitatii cerute prin caietul de sarcini.
Prestatorul va demonstra ca deţine următoarele autoutilaje si echipamente specifice necesare
efectuării serviciilor de curăţenie :
1 automaturatoare cu perii cilindrice si/ sau circulare,
1 autovehicul de transport (autoutilitara) pentru transport gunoiului,
1 maşina de tuns iarba,
2 motocoase cu dispozitiv de taiere,
1 buldoexcavator- pentru decolmatari şanţuri si activitati de deszepezire,
1 tractor.
Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie menţinute in starea tehnica
optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitati
Asigurarea normelor de securitate in munca
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Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării din punct de vedere legislativ a
accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje), de către salariaţii săi.
în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată, prestatorul va comunica şi cerceta accidentul de muncă conform prevederilor
legislative.
Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă se vor desfăşura astfel:
- comunicarea unui eventual accident de muncă se face de către unitatea care conduce şi
coordonează activitatea în care s-a produs evenimentul, conform dispoziţiilor legale;
- se va înregistra cu accidentul unitatea la care este angajat salariatul;
- accidentele de muncă de traseu şi accidentele de circulaţie se vor trata conform prevederilor
art. 34 (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996.
La producerea unui accident de muncă, prestatorul se va înregistra cu aceasta, ca fiind unitatea
care a condus, organizat şi coordonat activitatea.

Cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător
Prestatorul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului.
Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locaţiile proprii în timpul
executării contractului.
Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei,
aerului, solului cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale
nivelului de zgomot admis.
Verificarea si recepţia lucrărilor
Verificarea, controlul cu privire la modul de efectuare a prestaţiei se va face permanent de către
delegatul Primăriei oraşului Buzias, împreuna cu delegatul contractantului.
La sfârşitul fiecărei luni, se întocmesc următoarele documente,
- rapoartele de lucru lunare, confirmate de beneficiar,
- situaţia de lucrări întocmită in baza rapoartelor de lucru lunare,
- procesul - verbal de recepţie, semnat de benficiar si prestator.
Cu acordul beneficiarului se pot efectua plaţi partiale a lucrărilor executate , cuprinse in raportul
de lucru pe perioada respectiva, în acest caz se va întocmi un centralizator privind decontarea
operaţiilor de lucrări în cauza.
Prestatorul de lucrări răspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfăşurare a
lucrărilor si calitatea lucrărilor efectuate.

Plata lucrărilor
1. Situaţiile de plată a prestaţiilor efectuate, daca sunt în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de către Achizitor până cel târziu în a 10-a zi a lunii următoare celei
efectuării prestaţiei contractate.
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2. Prezentarea cu date incomplete sau eronate în factură sau in situaţiile de lucrări, face să nu
curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează neregulile şi solicită corectarea acestora, în
termen de 10 de zile de la primirea acestora.
3. începerea prestatiilor/serviciilor se va face la ordinul scris al achizitorului.

Nota :
1.Orice modificare a frecventelor sau a suprafeţelor de lucru (străzi noi introduse in program sau
actualizări de suprafeţe,etc.) se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite in funcţie
de necesităţile constatate in teren de către autoritatea contractanta, pentru asigurarea unui grad de
curăţenie corespunzător.
Oferta financiara se va întocmi, după cum urmeaza :
SERVICII DE CURĂŢENIE STRADALA SI ÎNTREŢINERE PARCURI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

maturatul mecanizat al al carosabilului, staţiilor mijloacelor de transport in comun, locurilor
de parcare , - lei/ 1000 mp;
maturatul manual trotuare, parcari si piaţa - lei/1000 mp;
maturatul manual al aleilor si colonada din parc - lei/1000 mp;
maturatul manual al platourilor si terenuri de sport din parc - lei/1000 mp;;
întreţinerea curăţeniei stradale - lei/1000 mp;
curatarea prin razuire a rigolelor , bordurilor si lateralele carosabilului -lei / mp;
curatarea drumurilor de noroi si murdărie -lei/ 100 mp
cosirea mecanica a ierbii- lei/100 mp
curatarea terenului de frunze , crengi si gunoi cu grebla - lei/ 100 mp;
încărcarea, transportul si descărcarea deşeurilor stradale si parc - lei/ mc;
curatatul manual al zăpezii in stare afanata, grosimea stratului de zapada intre 0 - 15 cm
- lei/ mp;
curatatul manual al zapeziiin stare afanata, grosimea stratului de zapada intre 15 - 30 cm
- lei/ mp;
curatatul manual al zapeziiin stare afanata, grosimea stratului de zapada peste 30 cm
- lei/ mp;
curatatul manual al zăpezii in stare bătătorită, grosimea stratului de zapada intre 0 - 15 cm
- lei/ mp;
curatatul manual al zăpezii in stare bătătorită, grosimea stratului de zapada intre 15 -30 cm
- lei/ mp;
curatatul manual al zăpezii in stare bătătorită, grosimea stratului de zapada peste 30 cm lei/ mp;
împrăştiat manual material antiderapant - lei/ 1000 mp;
incarcarea, transportul si descărcarea zăpezii la locurile de depozitare - lei/ ora;
utilaj mecanic (buldoexcavator) pentru incarcare, refacere şanţuri, decolmatare şanţuri etclei/ora;
incarcarea manuala, transportul si descărcare - frunze, crengi, material defrişat - lei/ora
autoutilitara pentru transport diverse materiale si deşeuri, incarcare mecanica - lei /ora;
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v) pluguitul zăpezii aleilor si platourilor din parc- lei/ ora;
w) curatatul manual al ghetii, grosimea stratului de gheata intre 0 - 3 cm - lei/ mp;
x) curatatul manual al ghetii, grosimea stratului de gheata intre 3 - 5cm - lei/ mp;
y) defrişarea manuala a tufişurilor si arbuştilor cu diametru mai mic decât 10 cm - lei /100 mp:
z) adunat deşeuri de pe suprafeţe spatii verzi - lei /1000 mp
ÎNTOCMIT
ING. REPER
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OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul____________________________________________reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _________ ___________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului___________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr, 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Reperuc Maria- sef sector spatii verzi; Hudrea Angelica-sef serviciu buget; Mirza Cristina Mihaela- inspector
achiziţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a).................................................în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016. xonstituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor ,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

